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Vår dato

Vår referanse

30.04.19

FS 3/19

Referent

Per Iversen (PI)

FS-møte nr 3/19

Til (stede)

Kopi til

Halgeir Ludvigsen (HL)
Terje Vestby Andresen (TVA)
Christer Jakobsen (CJ)
Åse Jacobsen (ÅJ)
Roshild Jensen (RJ)
Sven Tore Iversen (STI)
Erik Garder (EG)
Ulf Hämnäs (UH)
Per Iversen (PI)

Møtested:

Thon Linne Hotel

Møtedato/-tid:

Fredag 26. april, kl 14 – 18.

Kontrollkomiteen
Lovkomiteen

AGENDA
21/19

Godkjenning av innkalling og protokoll

FS

22/19

Referatsaker
a) Status forberedelser NM Single/Double 2019
b) Status avtaler/forberedelser Norwegian Open 2019
c) Fremtiden for SFA, referat fra SFA-møte 03.04

PI/EG
PI
PI

Regnskap pr mars 2019
Gjennomgang av regnskapsrapport

PI/HL

Beslutningssaker
a) Tildeling av Hedersbevisninger i f.m. Forbundsting 2019

FS

Åpne saker
a) Bowlingjakten, status og fremdrift
b) Ungdomsarrangement 2019, «kick-off» i august
c) Implementeringsplan som følge av status som «Rent Særforbund»
d) Felles medlemssystem for idretten, status
e) Streamingkonsept via Joymo

PI
PI
PI
PI/HL/STI
UH/STI/HL

Forberedelser Forbundsting 2019
Gjennomgang av Tingdokumentet og dagsorden
Fordeling av oppgaver/fremming av saker på vegne av FS
Oppfølging/brief av dirigent
Oppfølging av gjester
Praktisk logistikk (registering, tidsplan, parkering, måltider etc )
Utdeling av Hedersbevisninger (tidspunkt, sted etc.)

FS
FS
HL/STI
PI
PI
FS

23/19

24/19

25/19

26/19

27/19

Eventuelt
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PROTOKOLL
21/19 Godkjenning av innkalling og protokoll
Protokoll fra møte 2/19 ble offentliggjort på bowling.no den 29.03.
Vedtak:
Innkalling godkjent, og protokoll 2/19 tatt til etterretning.

22/19 Referatsaker
a) Status forberedelser NM Single/Double 2019
PI redegjorde muntlig, supplert av EG. Det meste synes å være på plass forberedelsesmessig, og
NBF ser frem til et godt og spennende mesterskap.
b) Status avtaler/forberedelser Norwegian Open
PI redegjorde muntlig, supplert av EG. Avtaler er på plass med hall, teknisk arrangør og de to
sponsorene. Det er all grunn til å tro at også årets utgave skal bli vellykket; på lik linje med de
senere år. Det vil arbeides med så stor internasjonal deltagelse som mulig; Island har allerede
meddelt at de vil stille med landslagsutøvere.
c) Fremtiden for SFA, referat fra SFA-møte 03.04
PI redegjorde muntlig. Det ble ikke fattet noen endelige beslutninger på møtet 03.04, et
oppfølgingsmøte skal avholdes 28.04. (Det møtet er gjennomført, og endelig avgjørelse rundt
fremtiden for SFA er utsatt til medio september.)

23/19 Regnskap pr mars 2019
PI og HL supplerte muntlig den distribuerte regnskapsrapport pr avdeling, pr mars. Som følge av nytt
regnskapssystem fra 2019, inkludert delvis nytt oppsett for rapporter, var regnskaps-informasjonen noe
mindre utfyllende enn vanlig pr 1. kvartal. Hovedkonklusjonen er like fullt at den økonomiske situasjonen
så langt i 2019 er tilfredsstillende. Eneste avvik som ble spesielt kommentert, var et overforbruk på EM
Junior. Dette skyldes primært at mesterskapet ble avholdt i Wien, og ikke i Riga. Dessuten sendte NBF fullt
lag også på jentesiden, mens det var budsjettert med to jentespillere. Med fasit i hånd synes det åpenbart at
midlene er å anse som vel anvendt, noe også FS gav uttrykk for. Sportslig ledelse vil spare inn på andre
aktiviteter i 2. halvår, slik at totalbudsjettet i 2019 for avdeling 3 vil overholdes. Orienteringen ble tatt til
etterretning.
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24/19 Beslutningssaker
a) Tildeling av Hedersbevisninger i f.m. Forbundsting 2019
FS gjennomgikk mottatte nominasjoner, foruten å komme med egne forslag. Den endelige
tildelingen ble som følger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GULLMERKE: Rune Dybesland, Sofiemyr BK
SØLVMERKE: Heidi Thorstensen, Frogner BK
SØLVMERKE: John Stubsve Bang, Hallingkast BK
SØLVMERKE: Per-Einar Walstad, Trondheim BK
Hedersdiplom: Ragnhild Frøshaug, Sarpsborg BK
Hedersdiplom: Kirsti Rørvik, Dora BK
Hedersdiplom: Marita Berglund, Blue Strike BK
Hedersdiplom: Mariann Kleiven, Arctic Strike BK
Hedersdiplom: Morten Hinna, Cross BK
Hedersdiplom: Knut Atle Skoglund, Solør BK

Vedtak:
Hedersbevisninger tildeles som gjengitt i oversikt: 1 Gullmerke, 3 Sølvmerker og 6 Hedersdiplomer.
Vedtaket er enstemmig.

25/19 Åpne saker
a) Bowlingjakten, status og fremdrift
PI redegjorde muntlig. Siden forrige FS-møte, som ble avholdt for kun 5 uker siden, har det ikke
skjedd noe nytt i denne saken; PI har prioritert andre oppgaver - les Forbundsting etc.
PI vil følge opp, i første omgang mot styreleder i Stolpejakten, ref Protokoll FS-møte 2/19.
Opprettholdes som Åpen Sak.
b) Ungdomsarrangement 2019, «kick-off» i august
Sitat fra Protokoll FS-møte 2/19: «Vil arrangeres 23. – 25.08. Kretslag i Trios, mix, opp til
U23. PI ansvarlig for utarbeidelse av turneringsformat (i samråd med resten av Sportslig Utvalg)
og generell oppfølging, inkludertvalg av hall.» Status som forrige punkt, ikke skjedd noe nytt siden
forrige FS-møte. Tiltaket vil ha høy prioritet med tanke på planlegging/oppfølging i uke 19.
Opprettholdes som Åpen Sak.
c) Implementeringsplan som følge av status som «Rent Særforbund»
PI redegjorde muntlig for status. ADNO vil delta på Forbundsting 2019. (Dette ble i ettertid ansett
som positivt og nyttig.) Ren Utøver og Rent Idrettslag vil markedsføres overfor klubbene i forkant
av sesongstart 19/20, foruten generell informasjon til alle lisensierte utøvere. PI vil følge opp.
Opprettholdes som Åpen Sak.

Norges Bowlingforbund

Møtereferat, FS 3/19 30.04.19

4 av 4

d) Felles medlemssystem for idretten, status
Intet nytt i denne sak. Informasjon sendt til alle klubber i forbindelse med innrapportering av
medlemstall og annen informasjon til NIF, frist 30.04. NBF må følge opp informasjon og dialog
med NIF rundt sakskomplekset. HL vil sammen med PI være sentral i så henseende, med støtte fra
STI som fratrer FS. Opprettholdes som Åpen Sak.
e) Streamingkonsept via Joymo
STI redegjorde muntlig for dialog med Joymo. Det synes åpenbart at den kommersielle delen,
inkludert avtaleverk, ikke er ferdig utviklet. NBF er fortsatt interessert i å inngå et samarbeid, men
det kan eventuelt først formaliseres i Q4, 2019, slik situasjonen fremstår nå. I første omgang er det
fortsatt ønskelig med en uforbindtlig test av systemet under NM Single/Double på Hamar. UH vil
følge opp Joymo med tanke på avklaring/gjennomføring av dette. Opprettholdes som Åpen Sak.

26/19 Forberedelser Forbundsting 2019
Det fullstendige saksdokumentet til Forbundsting 2019, offentliggjort 12.04, ble gjennomgått. Øvrige
forberedelser, som skissert i agendaen, ble dessuten gjennomført:
• Fordeling av oppgaver/fremming av saker på vegne av FS
• Oppfølging/brief av dirigent
• Oppfølging av gjester
• Praktisk logistikk

27/19 Eventuelt
Ingen saker.

